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प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ३०/०७८–७९,  लिलत २०७८/०९/२३ 

 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. ५०१-५०२/२०७८-०७९ (ििुा तथा सिािेशी)¸ स्िास््य सेिा, जनरि 
हेल्थ सलभिसेज सिूह, अलधकृतस्तर आठौं तह, िेलिकि अलधकृत  (प्राविलधक) पदको िाग पद संख्या १० (दश) 

को िालग लिलत २०७८।०८।१२ र १३ गते पोिरािा संचालित परीक्षािा सखम्िलित जम्िा ४५४ जना 
उम्िेदिारहरुिध्ये िर्ािनकु्रि अनसुार देहायका रोि नं. तथा नािथर भएका उम्िेदिारहरु उत्तीर्ि भई सािूवहक 
परीक्षर् तथा अन्तिाितािको िालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखन्धत सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 
गररएको छ। 

छनौट भएका उम्िेदिारहरुिे नेपािी नागररकताको प्रिार्पत्र¸ शैखक्षक योग्यताको प्रिार्पत्र, व्यिसावयक 
पररषद् दताि प्रिार्पत्रका सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रलत, हािसािै खिचेको पासपोटि साइजको फोटो २ प्रलत¸ 
दरिास्त फारािको पवहिो पाना २ प्रलत र तेस्रो पाना १ प्रलत भरी प्रिेशपत्र लिई तोवकएको ददन १ (एक) घण्टा 
अगािै देहायको लिलत र सियिा आयोगको  कायािियिा हनुे सािूवहक परीक्षर् तथा अन्तरिातािका िालग 
उपखस्थत हनुपुने व्यहोरा सिेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ। 
 

विज्ञापन नं... २०७८-०७९ ५०१ ५०२ - - - - - 

वकलसि ििुा िवहिा आ.ज. िधेसी दलित अपाङ्ग वप.क्ष.े 
िाग पद संख्या ९ १ - - - - - 

लिखित परीक्षािा सखम्िलित संख्या ४५४ 

 सािूवहक परीक्षर् तथा अन्तरिातािको 
िालग छनौट भएको संख्या १२ ५ - - - - - 

 

िर्ािनकु्रि रोि नं. उम्िेदिारको नािथर बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  701 अनिोि पौिेि धििप्रसाद/शाखन्त कृष्र्राि ििुा 
2.  485 अलनि लतलिखल्सना बिराि/भगितीदेिी जगन्नाथ ििुा 
3.  89 अलभकान्त िलतििा श्रीकान्त/कििाकुिारी खििा ििुा 
4.  642 अविन थापा अिर/सररता कुिबहादरु ििुा 
5.  405 आखशिािद आचायि किििखर्/चम्पा रािप्रसाद ििुा 
6.  357 वप्रयंका यादि उिेश्वर/विभा सत्यनारायर् ििुा,िवहिा 
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िर्ािनकु्रि रोि नं. उम्िेदिारको नािथर बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

7.  492 िनोज धििा घनश्याि/िम्िर कुिारी लििानाथ ििुा 
8.  14 रुपेश कर्ि िधसुधुन/प्रलििा कुिारी तेजनारायर् ििुा 
9.  58 शरद प्रसाद दाहाि केदारप्रसाद/पाििती कुिारी तिुसीप्रसाद ििुा 
10.  90 शारदा के.सी. खचत्रबहादरु/सजुता टकबहादरु िवहिा 
11.  361 सलिक्षा िालिछान े धनन्जय/शारदा िेिनारायर् ििुा,िवहिा 
12.  368 सलिता पनु विरबहादरु/पेििी लभिबहादरु िवहिा 
13.  403 सरोज लसटौिा रोवहर्ीप्रसाद/टककुिारी भिनाथ ििुा 
14.  466 सिुन िलनया निराज/कििादेिी पसु्तकराज ििुा 
15.  36 सोलनया शिाि जयप्रसाद/गोिा लभिप्रसाद िवहिा 

 
 

सािवुहक परीक्षर् तथा अन्तरिाताि हनुे स्थानः-  प्रदेश िोक सेिा आयोग, गण्िकी प्रदेश, पोिरा । 

लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका िालथ उल्िेखित सबै उम्िेदिारहरुको सािवुहक परीक्षर् तथा 
अन्तरिाताि कायिक्रि देहाय अनसुार सञ्चािन हनुेछ।  

लिलत िर्ािनकु्रि नम्बर सािूवहक परीक्षर् हनुे सिय अन्तरिाताि हनुे सिय 

२०७८/१०/१७   १-५ लबहान १०.३० बजे विहानको ११.३० बजे 

२०७८/१०/१८   ६-१० लबहान १०.३० बजे विहानको ११.३० बजे 

२०७८/१०/20   ११-१५ लबहान १०.३० बजे विहानको ११.३० बजे 
 

पनुश् च 

-  अको सूचना भएिा बाहेक तोवकएको सािूवहक परीक्षर् तथा अन्तरिातािका ददन साििजलनक विदा पनि गएिा पलन 
उक्त कायिक्रि यथाित ्संचािन हनुेछ । 

 

 

 
 

........................... .................................. ................................. 
(राजेश पौिेि) (सखन्दप ढंुगाना) (कृष्र्प्रसाद आचायि) 
अलधकृत छैटौं अलधकृत सातौं अलधकृत निौं 


